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وسروو  اليواطظرة التظييييرة  ظرد ذسركتذة  ويرة العدالرة التظييييرة طبيعرة العقةرة بري  إلى التعرر  الدراسة  ت هذههدف
ترم اتتيركر  وير   را ااسركتذة فرك ال ويرة   الدراسرةت رو  يجتير  حير   .-4-ة واالظسركظية بجكيعرة البويردة االجتيك يالعووم 

اليعكلجرررركت  و بكسررررتتدام اليررررظي  الو رررر ك واسررررتكذا فررررك ال ويررررة   214ذسررررتكذا يرررر  يجيررررو   216 يظررررة  يرررروا ية بو ررررت 
 :الى تو وت الدراسة SPSS V20االح ك ية القزية ي  تقا برظكي   

 دم وجود فروق ذات داللة اح ك ية فك إدرا  العدالة التظيييية تعزى لوجظس والس   بيظيرك هظرك  فرروق تعرزى  -
 لألةديية والرتبة العويية.

  دم وجود فروق فك ييكرسة سوو  اليواطظة التظيييية تعزى لوجظس والس  وااةديية والرتبة العويية. -

 طظة التظيييية  ظد ذسكتذة ال وية. قةة ارتبكطية ذات داللة اح ك ية بي  العدالة التظيييية سوو  اليوا توجد -
The relationship between organizational justice and the behavior of organizational 

citizenship in teacher’s university 

Stady empirical in faculty of human and social sciences at Blida-2- University  
This study aimed to identify the nature of the relationship between organizational 

justice and the behavior of organizational citizenship at the faculty of human and social 

sciences at Blida-2- University. Where the study community consists of all professors in 

the college, and was selected a random sample of 136 professors out of a total of 192 

professors in the college, Using the descriptive approach and statistical treatments 

required through SPSS V20, the study concluded: 

- There are no statistically significant differences in the perception of organizational 

justice Attributed to gender and age, while there are differences due to seniority and 

scientific rank. 

- There are no differences in the practice of organizational citizenship behavior 

Attributed to gender, age, seniority and scientific rank. 

- There is a statistically significant relationship between organizational justice and 

organizational citizenship behavior  

Keyword: justice organizational, organizational citizenship behavior. 
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 اإلشكالية  - 1

اليظيية يجيو ة ي  اافراد يسعو  لتحقيق هد  يعي   ر  طريرق تقسريم العيرا بيرظيم وتحديرد دور  را واحرد 
 وردهررذا اليرريررظيم فررك اليي ررا التظيييررك  ويرر  يرررور الوةررت تظيرر  فييررك  قةرركت ايررر رسرريية ظتيجررة الت ك ررا برري  اافررراد  

فييرك فرك حكلرة  الديظكيك يعتبر يحر  بقية اليوارد لتحقيق ال عكلية وااهدا  التظيييية فك بي ة ي توحرة تتر  ر و تر  ر بيرك
ت ك را يسررتير  وتتتور  اليظييرركت فرك درجررة ذهييتيرك بكلظسرربة لويجتيرر   ف رك حرري  ظجرد يظييرركت إةت ركدية  ظجررد  ررذل  

ليتتو  اليظييكت هك يترجكت الجكيعكت الترك تعتبرر بحرق ةركطرة  يظييكت تديكتيه. ولعا الي در ااسكسك اليحر 
 ويررى   هو اليورد البيرر  يواردهكحي  ذ  ذهم  ك  وى جودة ويستوى العكيوي  فييكوتتوة  جودة التعويم العكل اليجتي .

بررا  ب ظره يترتس يسرتجيل لطورل إجتيرك ك ويرتح م  هيعرفروالذ  1 هو العيود ال قر  لوجكيعة  ااستكذرييد براهيك ذ  
 .ك اليعرفة و ذل  اليعرفة العوييةإلى حدا يك ف

بعرردة ت ررك س يح ررزة  بة تتييررزسررة داتويررة يظك ررهررذا اليتررتس ل ررك يعيررا ب  ررك ة وفعكليررة يحتررك  إلررى ترروفر بي 
راد لوتبرركدالت افرر وررى ذظيررك العدالررة اليدر ررة يرر  ةبررا ا Beugreالتررك  رفيررك  ذهييررك العدالررة التظييييررة  لعررا  وررى ادبرردا 

واليوي ي    هتك تتضي   قةكت ال رد ي   يدرا)اليدتقت واليترجكت ( التك تظي     العقةة السك دة فك اليظيية وال
ذ  اليقكبرا الرذ   ااسرتكذ  بكلتكلك يتوفر جو ييرعر فيره 2وزيق ه بظ س رتبة العيا وبعقةته ي  يظييته  ظيكم إجتيك ك

يتقكضكه يواز  اليجيودات التك يبذليك يقكرظة ي  زيق ه )العدالة التوزيعية(  وذ  ادجررا ات والقرواظي  تطبرق  ويره و ورى 
 بطريقررة يحتريررة و رركدةة ايررره بررظ س اليرر ا )العدالررة ادجرا يررة(  وذ  اددارة واليسرر ولي  يعكيووظرره  يررك يعرركيوو  زيق رره

 ة(.)العدالة الت ك وي

ذ  العدالررة التظييييررة تعررد ذحررد ذهررم  Geenberg.Lipponen.sanngo. Maryا  رريرررى  ديررد البرركح ي  ي
يحددات سوو  اافرراد فرك اليظييرة وب ظيك تعد ذحد ذهم   العوايا اتك تظبئ بكتجكهكت العكيا ظحو يظييته وسوو كته فييك
 تقرديييمو   جبركتيم اليو روفةاترقا ذهركبيم إلرى يرك ورا  و الذ  ةد يظت   ظه يسكهية العكيوي  ب عكلية فك يظييكتيم ير  

 Fablesوالتررك  رفيررك   طظررة التظييييررةاهررذه السرروو كت تسرريى سرروو  اليو   يسرركهيكت إضرركفية ت ررو  ايررر يطووبررة يررظيمل
  ال يظرردر  ضرري  الو رر  الررويي ك ذو ضرري  التعوييرركت و قررد العيررا ذو ذالرر واالتتيرركر ب ظيررك ت ررر  ال رررد التطررو ك 

  يرركم الحرروافز الرسرريية فررك اليظييررة  واليرركد  إلررى تحقيررق ذهرردا  اليظييررة وزيرركدة فعكليترره و  ك تيررك )ذبررو جكسرررتحررت ظ
11:4024 ). 

ير   واالظ ررا لسوو  اليواطظة التظيييية يجعوه  وى ذةا تقردير يقت رر  ورى تقرديم الردروس  ااستكذإ  فقدا  
فررك اليجتيرر  الجزا ررر   يررك دلررت  ااسررتكذ ررورة  اظحطرركطالجكيعررة وبرركاتس الت  يررر فررك تررر  الجكيعررة  تك ررة يرر  

(  إيررك لوعيررا ترركر  القطررك  ذو ربيررك العيررا فررك جكيعرركت ذترررى ترركر  الرروط   4006 وررى ذلرر  دراسررة برر   رركفك )
 ذ بحت تستقطل ااسكتذة الجزا ريي   دوا التوي  العربك.

 س ا:تييك سبق ظستطي  ذ  ظ
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هظرررك  فرررروق ذات داللرررة اح رررك ية فرررك ادرا  العدالرررة التظييييرررة  ظرررد ذسررركتذة  ويرررة العوررروم االجتيك يرررة هرررا  -
 ؟واالظسكظية بجكيعة لوظيسك  وك تعز  لويت يرات الديي رافية )الجظس  الس   االةديية  الرتبة العويية( 

 ويررة العورروم االجتيك يررة هررا هظررك  فررروق ذات داللررة اح ررك ية فررك سرروو  اليواطظررة التظييييررة  ظررد ذسرركتذة  -
 فك جكيعة لوظيسك  وك تعزى لويت يرات الديي رافية )الجظس  الس   االةديية  الرتبة العويية( ؟ واالظسكظية

بي  العدالة التظيييية وسوو  اليواطظة التظيييية  ظد ذسكتذة  ذات داللة اح ك ية ها توجد  قةة ارتبكطية -
   وية العووم االجتيك ية واالظسكظية بجكيعة لوظيسك  وك؟

 الفرضيات -2

 من خالل نتائج الدراسات السابقة يمكن أن القول بالفرضيات التالية:

العدالررة التظييييررة  ظررد ذسرركتذة  ويررة العورروم االجتيك يررة  إدرا لرريس هظررك  فررروق ذات داللررة اح ررك ية فررك  -
 الس   االةديية  الرتبة العويية(.تعز  لويت يرات الديي رافية )الجظس    وىواالظسكظية بجكيعة لوظيسك 

هظرررك  فرررروق ذات داللرررة اح ررررك ية فرررك سررروو  اليواطظررررة التظييييرررة  ظرررد ذسرررركتذة  ويرررة العوررروم االجتيك يررررة  -
 الس   االةديية  الرتبة العويية(.عة لوظيسك  وك تعزى لويت يرات الديي رافية )الجظس  واالظسكظية فك جكي

برري  العدالررة التظييييررة وسرروو  اليواطظررة التظييييررة  ظررد ذسرركتذة ذات داللررة اح ررك ية توجررد  قةررة ارتبكطيررة  -
 ة واالظسكظية بجكيعة لوظيسك  وك. وية العووم االجتيك ي

 :أهداف البحث  - 3

اليواطظرة التظييييرة  ظرد ذسركتذة  ويرة  سروو العدالة التظيييية ب بعكدهرك اليتتو رة  ورى  بي  العقةة طبيعة  ي  -
 بكلبويدة. ك وفك جكيعة لوظيسك  واالجتيك يةالعووم ادظسكظية 

 أهمية البحث - 4

ليررم ترررتبط ذهييررة هررذا البحرر  بكليجرركا البيررر  اليتي ررا فررك الظتبررة  ذال وهررم ذسرركتذة الجكيعررة الررذي  يعررود  -
ااسرركتذة  التظييييررة لرردى يواطظررةالسرروو  فررك ت رروي  يتتورر  االطرركرات اليوجيررة لسرروق العيررا  فرفرر  يسررتوى  ال ضررا

هرذه هرك االظطقةرة ال رحيحة ا   وال ير  ذ  وى تريجرك الجكيعرة فرك  را التت  ركتالجكيعيي  يعظركه رفر  يسرت
ةررركدرة  ورررى تحقيرررق    ووال يحترررك  إال ليررروارد بيررررية ذات   رررك ة ي رررا الجزا رررر بورررد ييوررر  االي كظيررركت اليكديرررة واليكليرررة

 االست كدة الق وى ي  هذه اليوارد لتحقيق تظيية اةت كدية توحقظك بكلدوا اليتقدية.

 تحديد مفاهيم الدراسة  -5

 العدالة التنظيمية

Nadiri and Tanova  (4020يع ) رفكظيررك ب ظيررك ع العدالررة اليدر ررة يرر  ةبررا اافررراد لوتبرركدالت )اليرردتقت
واليترجكت( التك تظي     العقةة السك دة فك اليظيية والترك تتضري   قةركت ال ررد ير  يدرا ره واليروي ي  وزيق ره 

لتظييييرة هرك إحسركس ال ررد فرك اليظييرة وردة ال عرا بظ س الرتبة وبعقةته ي  يظييته  ظيكم إجتيك ك وذ  العدالرة ا
 البكح ي   وى ذظيك تت و  ي   ق ة ذبعكد:ذاول ويت ق  .1ذا ادحسكسعالسوو ية لي
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واز  يررك يبذلرره يرر  جيررد يقكرظررة يرر  ترريتح ررا  ويرره  اليترجرركت الترركإدرا  العكيررا برر   العدالررة التوزيعيررة:  -
 اليتس اليرجعك.

 بطريقة  كدلة. ات التك تم بيك تحديد اليترجكت  كظتإدرا  العكيا ب   ادجرا  العدالة االجرا ية: -
حرروا واليبررررات إحترررام العرركيوي  ذ ظررك  تطبيررق االجرررا ات  وتزويرردهم بكليعوويرركت ال كفيررة  العدالررة الت ك ويررة: -

 يتتو  القرارات.

و   ويرره ي رركفئ يجيررودهم يقكرظررة يرر  العرركيوي  برر   يررك يتح ررو ب ظرره إدرا  العدالررة التظييييررةيي رر  تعريرر  ويظرره 
اليعيكر الذ  وضعوه  وذ  هذه اليترجكت تم تحديدهك وفق إجرا ات  كدلة  وذ ظك  تطبيق هكته ادجرا ات ترم احتررام 

 العيكا والسيك  دظي كالتيم وتم تزويدهم بكليعوويكت الضرورية حوا يتتو  هكته القرارات.

 سلوك المواطنة التنظيمية -ب

سروو  اليواطظرة التظييييرة ب ظره عالسروو  ال ررد  التقردير  الرذ  ال يقر  ضري   ..Jacqueline and alعرر  ت
وهظك   ديرد البركح ي  يقسريوظيك  .1 يتطوبكت العيا الرسيك وبظ س الوةت يعتبر هكيك لتطوير فعكلية اادا  التظيييك

 إلى تيسة ذبعكد:

 ولرو واليتعوقرة بكلعيرا يسك دة زيق  العيا فك ذ بك   يويم  ويسك دتيم حا ييك ويم اليت ية ادي كر: -
  وى حسكل ي وحتيم اليت ية.

 تجظل يتتو  السوو كت التك ةد تسبل إز ك  ااتري  وتدتا يعيم فك  را كت. ال يكسة: -
  .العيا بجدية دو  وجود رةيل وذ  ر ييك هو يحدد له و ك الضيير: -
 تحيا اليتك ل التظيييية الظكجية    سير العيا. الريكضية: الروح -
واليحكفيررة  وررى سرريعة  ليظييررة و وررى ظيكفتيررك. وررى وسررك ا العيررا داتررا ا اليحكفيررة السرروو  الحضرركر : -

 اليظيية. 

يجيو ررة سرروو كت ايجكبيررة ت يررد اليظييررة وزيررق  ويظرره يي رر  التوترريس برركلقوا برر   سرروو  اليواطظررة التظييييررة 
يرر  تسررك دهم فررك ذدا  ذ يويررم وتجظررل إ رردار يررك ةررد يعرةررا السررير الحسرر  لوعقةرركت داتررا اليظييررة  يرر  العيررا  ح

العيا دو  الحكجة لوجود رةيل  وييم  و دم االظز ك   ظرد ت وري يم بييركم إضركفية لرم ت ر  ضري  ييركييم االسكسرية 
 ي  اليحكفية  وى يتتو  وسك ويك.  فك اليظيية

  :اإلجراءات المنهجية للبحث

 منهج البحث:  -1

ي  ذجا تحقيق ذهدا  الدراسة ا تيد البكح ك   وى اليظي  الو  ك  والذ  يرت ز  وى و   دةيق وت  يوك 
 هك:إتتيكر هذا اليظي   . وي  يبررات5 ليكهرة ذو يوضو  يحدد  وى  ورة ظو ية ذو  يية رةيية

يعرررص  ررورة دةيقررة ليقيررة اليرركهرة التررك ييررتم البكح ررك  بدراسررتيك حتررى يتيسررر إدرا يررك وفيييررك فييررك دةيقررك  -
 بتبيي  العظك ر التك تت و  يظيك وارتبكط بعضيك ببعص. 
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ي ي  التو ية الظيرية ليوضو كت البح  وتيييد الطريق دجرا  اليزيد يظيك ليسير البكح رك  بتطرى  كبترة  -
  وى بيظة ي  ذيره ةبا وض  ت يييكت البحو  القحقة. فك بح ه وي و  

يجي  يعوويكت وبيكظكت    اليواهر والوةك   التك يقوم البكح ك  بدراستيك دسرتتقس دالالتيرك ييرك ي يرد وضر  
 تعيييكت    اليكهرة يحا الدراسة.

 أداة البحث: -2

  داة لجي     الجكظل الظير  وبكستيكرة يتت ي الذ  ةكيك بإ داده إظطقةك ي ةكم البكح ك  بإستعيكا ادستبيك 
 البيكظكت ليذا البح   ويت و  هذا ادستبيك  ي  ةسيي :

يتيا  وى رسكلة توض القسم األول: -  وية العووم ادظسكظية وادجتيك يرة بجكيعرة لوظيسرك  ورك يحية اسكتذة وا 
ادجكبررة  ورى  كيررا ااسرر وة  بكالضركفة إلررى البيكظرركت حرروا هررد  الدراسرة  و ي يررة ادجكبررة و حر يم  وررى  -4-البويردة

 (.الس   ااةديية  الرتبة العويية ااولية واليت وظة ي  )الجظس 
 القسم الثاني:  -

 ويت و  ي  يحكور البح  الر يسية وهك: 
 الت ك وية(. -االجرا ية  -ذبعكد وهك: )بعد العدالة التوزيعية  1استبيك  العدالة التظيييية ويت و  ي  أوال: 
 -و رك الضريير  -ل يكسرة  -ذبعركد وهرك: )بعرد االي ركر  5اسرتبيك  سروو  اليواطظرة التظييييرة ويت رو  ير  ثانيا:

 السوو  الحضكر (. -لروح الريكضية 

 المعالم السيكومترية ألدوات البحث: -3-

 صدق أداة البحث:-3-1

بكل رردق يرريوا ااداة ل ررا العظك ررر التررك  رردق ااداة يعظررك ذظيررك سررو  تقرريس يررك ذ رردت لقيكسرره   يررك يق ررد 
يجررل ذ  ترردتا فررك التحويررا يرر  ظكحيررة  ووضرروح فقراتيررك وي رداتيررك يرر  ظكحيررة  كظيررة  بحيرر  ت ررو  ي يويررة ل ررا يرر  

 بكال تيكد  وى طريقة االتسكق البظك ك لحسكل  دق ذدوات الدراسة وةد ةكم البكح ك  يستتدييك
 صدق اإلتساق البنائي لمحاور البحث:

ااداة الو روا إلييرك بر ال دق البظك ك ذحد يقكييس  دق ااداة الذ  يقيس يدى تحقق ااهدا  الترك تريرد يعت
 يبي  يدى إرتبكط  ا بعد ي  يحور البح  بكلدرجة ال وية لبظود ادستبيك .وتحقيقيك  و 

 (: صدق االتساق البنائي لمحاور البحث21الجدول رقم )
العدالة  مستوى الداللة االرتباطمعامل  الـبـعــــــــد متغير

التنظيمية
 

 0.02 0.72 العدالة التوزيعية
 0.02 0.10 العدالة ادجرا ية
سلوك المواطنة  0.02 1..0 العدالة الت ك وية

التنظيمية
 0.02 4..0 ادي كر 

 0.02 0.71 ال يكسة
 0.02 0.52 و ك الضيير
 0.02 0.72 الروح الريكضية

 0.02 0.67 الحضكر السوو  
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الرذ  يبري  ذ  لدرجة ال ويرة لبظرود ادسرتبيك   و ( يبي  يدى إرتبكط  ا بعد ي  ذبعكد ادستبيك  بك24الجدوا رةم )
 ركدق ليرك    ييرك يردا  ورى ذ  اليقيركس0.02ظد يحتوى  ا يحور ي  يحكور ادستبيك  له  قةة ةوية وهو داا  

 وض  لقيكسه.
 ثبات أداة البحث:   -3-1

ايررتكس ذاتيررم فررك  برركت ذداة البحرر  يعظررك الت  ررد يرر  ادجكبررة سررت و  واحرردة تقريبرركع لررو ت رررر تطبيقيررك  وررى ا
  ة الظ  ية لقيكس  بكت ذدوات البح التجز    طريقةةد إستتدم البكح كذوةكت يتتو ة. و 

 :طريقة التجزئة النصفية 
تم إيجكد يعكيا ادرتبكط بيرسو  بي  يعردا ااسر وة ال رديرة ويعردا ااسر وة الزوجيرة ل را بعرد  وةرد ترم ت رحية 

 يعكيقت ادرتبكط بإستتدام يعكيا ادرتبكط سبيريك  براو  لوت حية 
 

 (: معامل الثبات عن طريق التجزئة النصفية الستبيان البحث21الجدول رقم )

 البعد
 التجز ة الظ  ية

 يعكيا ادرتبكط الي حة يعكيا ادرتبكط  دد ال قرات

 العدالة التظيييية

 0.83 0.72 7 العدالة التوزيعية

 0.70 0.54 7 العدالة ادجرا ية

 0.72 0.57 6 العدالة الت ك وية

 0.90 0.83 40 االستبيك  ال وك

 سوو  اليواطظة التظيييية

 0.53 0.16 7 ادي كر

 0.58 0.22 5 ال يكسة

 0.67 0.52 6 و ك الضيير

 0.59 0.24 7 الروح الريكضية

 0.53 0.16 6 السوو  الحضكر 

 0.75 0.65 12 القيكس ال وك

  و 1..0و 0.70بعرركد العدالررة التظييييررة يتررراوح برري  ا( ذ  يعكيررا ال برركت 25يتضررة يرر  تررقا الجرردوا رةررم )
  فررررك حرررري  يتررررراوح يعكيررررا ال برررركت ذبعرررركد سرررروو  اليواطظررررة برررري  0.10يقرررردر يعكيررررا ال برررركت ادجيرررركلك لويقيرررركس بررررر 

   وهذا يعظك ذ  لألداة  بكت  بير ظسبيك.0.71ال بكت ادجيكلك لويقيكس بر و يقدر يعكيا  0.67و0.51
  البحث: وعينة مكان  -4

  لوظيسك  وك. -4البويدة -اجرا  البح  فك  وية العووم ادظسكظية وادجتيك ية بجكيعة لوظيسك  وكتم 
ت وظررررت  يظررررة البحرررر  يرررر  جييرررر  ذفررررراد يجتيرررر  الدراسررررة الي ررررو  يرررر  جييرررر  ذسرررركتذة  ويررررة العورررروم ادظسرررركظية و 

 التكلك: يوز و  فك ااةسكم  وى الظحو هموادجتيك ية  و 
 (: توزيع األساتذة في الكلية21) الجدول رقم

 استكذ 214 ذةسكم ال وية
 ذظ ى ذ ر

 207 70 مجموع أساتذة قسم العلوم االجتماعية
 50 44 يجيو  ذسكتذة يعبة  وم الظ س

 57 .2 يجيو  ذسكتذة يعبة  وم ادجتيك 
 2 22 مجموع أساتذة قسم العلوم اإلنسانية
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 01 .0 يجيو  ذسكتذة يعبة التكريخ
 0 4 يجيو  ذسكتذة يعبة  وم الي تبكت

 2 2 يجيو  ذسكتذة يعبة اد قم وادت كا
 222 2. يجيو  ذسكتذة ال وية

 -2631-المصدر:مصلحة اإلحصاء والتوجيه واإلعالم 
  -4البويرردة–ايررتيوت  يظررة البحرر   وررى جييرر  ذسرركتذة  ويررة العورروم ادظسرركظية وادجتيك يررة بجكيعررة لوظيسررك  وررك 

  حي  استتدم البكح ك  ذسوول الح ر ا( ذستكذ214 ددهم حسل ي وحة ادح ك  والتوجيه واد قم )حي  بوغ 
  ويق د يظه 1 اليكيا لجي  بيكظكت الدراسة  وهو اسوول يعتيد فيه  وى ذسكس ييوا جيي  وحدات يجتي  البح 

دارية يعيظةع. ذيضك عجي  الحقك ق ب ورة يظتيية    الظكس الذي  يعييو  فك يظطقة ج رافية  لذل  يعيظة و قكفية وا 
ذسرتكذ  214ةكم البكح ك  بيسة  وى  ا ذسكتذة اليوجودي  فك  ويرة العوروم االظسركظية وادجتيك يرة واليقردر  رددهم برر 

  وى يستوى جيي  ااةسكم.
و رذا هظرك  ذسركتذة  20وبعد رفص  دد ي  ااسكتذة ادجكبة  وى ادستبيك  بعد اطق يم  ويه  والبكلغ  رددهم 

واسرررتبعكد العيظررررة يحررررولي   ذسررركتذة  6تكذي  يتررروفيي   وذيضررررك  رررق  ذسررركتذة فررررك  طرررا يرضررررية   يرررك ذ  هظكلرررر  ذسررر
 يرررك ةررركم البكح رررك  يررر  ت ررركد  ا طرررك  ادسرررتبيك  ل رررا يررر  الييرررر  ور سرررك   ذسرررتكذا  44االسرررتطق ية واليقررردرة ل 

ادسرتبيك  يقردر برر   ورىا  بة  دد ااسكتذة الرذي  ذجركبو ااةسكم والعييد دض ك  اليوضو ية  وى البح   وبكلتكلك ذ
إسررتيكرات لعرردم إجرركبيم  وررى البظررود  كيوررةع  لت رربة العيظررة ال عويررة الظيك يررة تقرردر بررر  1  وتررم بعرردهك إل ررك  اذسررتكذ 225
% يرر  اليجتيرر  ال وررك  وبيررك ذظرره لررم يررتم ح ررر  ررا اليجتيرر  فررإ  العيظررة تعتبررر 1..70ذسررتكذ  ذ  يررك ظسرربة  216

 يوا ية  اظه تم توزي  االستبيكظكت  وى الجيي  دو  است ظك  فق توجد ذ  يبية ذو إحتيكا لوتتيير. 
 الجدوا التكلك يوضة ت ك س  يظة البح :

 
 (: خصائص عينة البحث31الجدل رقم )

% يقكبررا 52.27ذاوبيررة ذفررراد العيظررة ااسكسررية يرر  ادظررك  حيرر  بو ررت ظسرربتيم يتضررة يرر  تررقا الجرردوا ذ  
 ااسرررتكذ%  توييرررك رتبرررة 15.41اليسرررك د عذع هرررك ال كلبرررة بظسررربة  ااسرررتكذ% لورررذ ور   يرررك ظقحررري ذ  رتبرررة 51..2
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اليسرك د  ااسرتكذ% و رتبة .1..2 حكضر لالي ااستكذ%  فك حي  بو ت ظسبة رتبة 45.72اليحكضر عذع بظسبة 
% لرتبة ذستكذ تعويم العركلك. ذيرك فرك يت يرر السر  فرظقحي ذ  ...5%  و ذةا ظسبة هك 22.72علع بو ت ظسبتيم 
( وةد بو رت 20-12الذي  تتراوح ذ يكرهم )(  توييك ال  ة 50-22% لوذي  تتراوح ذ يكرهم ).22.2ذ وى ظسبة هك 

%  فرك حري  ظجرد ذةرا ظسربة 27.46م فر   ر( فبو رت ظسربتي 52%  ذيك ال  ة الذي  تتراوح ذ يركرهم )16.04ظسبتيم 
% لوررذي  تتررراوح 4...5سررظة. وفررك يت يررر ااةدييررة ظجررد ذ  ذ وررى ظسرربة بو ررت  10% ل  ررة ااةررا يرر  5.25هررك و 

%   يك ظجد 40.51( ظسبة 45-25و ت ف ة ااسكتذة الذي  تتراوح ذةدييتيم يك بي  )(  و ب25-5اةدييتيم يك بي  )
سرظة  45% فرك ذةرا ظسربة لورذي  بو رت ذةردييتيم 5.25%  ذيرك 25.22سرظوات  5ذ  الذي  تتراوح ذةدييتيم ذةرا ير  

 ف   ر.
 

 .عرض ومناقشة نتائج البحث
 :ول عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية األ -1

العدالرة التظييييرة  ظرد ذسركتذة  ويرة العوروم  إدرا ليس هظك  فروق ذات داللة اح ك ية فك ذظه والتك تظس  وى 
 .الس   ااةديية  الرتبة العوييةعاالظسكظية واالجتيك ية بجكيعة لوظيسك  وك تعزى لويت يرات اليت ية )الجظس  

وتحويا التبكي  ااحكد  وفييك يوك  رص ويظكةيرة ل را ولوتحقق ي  هكته ال رضية تم حسكل يعكيا اتتبكر ت 
 يت ير  وى حدا  م يظكةيتيك   ا.

 

 إدرا  العدالة التظيييية تبعك ليت ير الجظس ال روق فك(: 41جدوا رةم )
 يستوى الداللة االتتبكر ت االظحرا  اليعيكر  اليتوسط الحسكبك اليت ير

 1.02 22.72 ذ ر
2.22 0.21 

 7.65 21.07 ذظ ى

  1.02االظحرا  اليعيكر  بوغ و  22.72توسط الحسكبك لوذ ور بوغ ( ذ  الي41ظقحي ي  تقا الجدوا رةم )
وهرو  2.22  وذيرك االتتبركر ت فيرو يسركو  7.65واالظحرا  العيركر   21.07ذيك ادظك  فقد بوغ اليتوسط الحسكبك 

 اير داا ييك يعظك  دم وجود فروق بي  يت ير الجظس بكلظسبة لوعدالة التظيييية. 
  العدالة التظييييرة يعرز  ليت يرر الجرظس وهرذا ةرد ي  تقا استقرا  الجدوا ييير لظك  دم وجود فروق فك إدرا

ي و  راج  إلرى ذ  القرواظي  واليعكيورة تطبرق  ورى الجيير  دو  تيييرز لجرظس  ورى حسركل ذترر  وبح رم تطرور ظيررة 
اليجتي  لعيا اليرذة بحي  ذ بة ال يوجد فرق يذ ر بيظييك سو ا فك الترةيكت ذو الحوافز والي كف ت ... تك ة فك 

% يتجرركوزة ظسرربة 52.27 يررك ذ  ظسرربة االظررك  فررك العيظررة تبوررغ   ورريم التررك ذ رربحت تيرريد سرريطرة ظسررك يةييظررة التع
فررك  رردم وجررود فررروق ذات  YILMAZ (400.) 1 يويررز %. وهررك بيررذا تت ررق يرر  دراسررة51..2الررذ ور اليقرردرة ل 

تعررزى ليت يررر الجررظس فررك حرري  داللررة اح ررك ية لدرجررة إدرا  يعويررك اليرردراس االبتدا يررة فررك تر يررك لوعدالررة التظييييررة 
الترررك وجررردت فرررروق بررري  الرررذ ور وادظرررك  فرررك يتوسرررطكت االحسررركس  36 (4007اتتو رررت يررر  دراسرررة الجظرررد  والبظرررك )

بكلعدالررة التظييييررة فررك الي سسرركت التعويييررة ل رركلة االظررك  وفسرررا ذلرر  إلررى ذ  اظت رركص سررق  طيوحرركت العرركيقت 
الد... ييرررك ال يترررر  لرررديي  يجررركال لوت  يرررر فرررك يررردى االحسررركس بعدالرررة وتعررردد يسررر وليكتي  ي رررا البيرررت وااسررررة وااو 

 التظييم ي   دييك.
 (: ظتك   تحويا التبكي  ااحكد  لو روق بي  اليتوسطكت الحسكبية حسل يت ير الس 42جدوا رةم )
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 الظسبة ال ك ية يتوسط اليربعكت درجة الحرية يجيو  اليربعكت ي در التبكي 
F 

 يستوى الداللة

 11.15 1 75..22 بي  اليجيو كت
0.56 0.65 

 70.21 214 .1416.6 داتا اليجيو كت

(  دم وجود فرروق ذات داللرة اح رك ية بري  اليتوسرطكت الحسركبية دسرتجكبة 42يتضة ي  تقا الجدوا رةم )
 الجكيعك فك  وية العووم االظسكظية وادجتيك ية. ااستكذلدى  العدالة التظيييية ويت ير الس  اليبحو ي  ظحو

يييرك  رك  سرظه يردر  ذ  ظ رس القرواظي  تطبرق  ورى الجيير  وذ  العدالرة التظييييرة  ااستكذوةد يرج  هذا إلى ذ  
 .ااستكذيرتبطة بكاظيية والقواظي  وليس بس  

 (: الفروق في إدراك العدالة حسب متغير األقدمية11الجدول رقم )

 الظسبة ال ك ية يتوسط اليربعكت درجة الحرية يجيو  اليربعكت التبكي ي در 
F 

 يستوى الداللة

 .40 1 642.04 بي  اليجيو كت
1.24 0.04 

 66.60 214 712.51. داتا اليجيو كت

( وجرررود فرررروق ذات داللرررة اح رررك ية بررري  اليتوسرررطكت الحسررركبية دسرررتجكبة 45يتضرررة يررر  ترررقا الجررردوا رةرررم )
الجركيعك ل ويرة العوروم ادظسركظية وادجتيك يرة وهرك دالرة  ااسرتكذلدى  يت ير ااةدييةو دالة التظيييية ظحو الع االسكتذة

 .0.05 ظد 
( لويقكرظرركت البعديررة برري  اليجيو رركت  والجرردوا LSDولتحديررد ل رركلة يرر  هكترره ال ررروق ظقرروم بحسرركل إتتبرركر )

 التكلك يوضة ذل :
 لتحديد الفروق للمقارنات البعدية LSD(: اختبار 16الجدول رقم )

 يستوى الداللة ال رق فك اليتوسط اليجيو ة ل اليجيو ة ذ

 سظوات 5ذةا ي  
 اير داا 0,83- 25إلى 5ي  
 0,05 5,32- 45إلى  25ي  
 اير داا 2,85 سظة ف   ر45

 25إلى  5ي  
 0,05 4,48- 45إلى  25ي  
 اير داا 3,69 سظة ف   ر45

 0,05 8,17 سظة ف   ر 45 45إلى  25ي  
 

دالررة إح ررك يك ل رركلة  45إلررى  25ف ررة يرر  سررظوات و  5 ررروق برري  ال  ررة ذةررا يرر  ( ذ  ال46يبرري  الجرردوا رةررم )
دالرة إح رك يك  45إلرى  25ال  رة ير  و  25إلرى  5ذ  ال رروق بري  ال  رة  سرظة   يرك ظجرد  رذل  45إلى  25ال  ة ي  

سررظة فرر   ر دالررة  45ال  ررة و  45إلررى  25ال ررروق برري  ال  ررة يرر     يررك برري   ررذل  ذ  45إلررى  25ل رركلة ال  ررة يرر  
   ذيك ال روق بي  بكةك ال  كت فيك اير دالة.45إلى 25إح ك يك ل كلة ال  ة ي  

له حسكسية ي  وجود العدالة التظيييية ي   ااستكذوات التبرة فك الييدا  تجعا ظي  استقرا  الجدوا ظجد ذ  س
 دييك بح رم السرظوات الترك ةضركهك فرك هرذا اليجركا يرك يجعوره يررى االيرور ير  زوايرك يتتو رة بح رم تبراتره اليترا يرة 

  وةرد يرجر  الةرا تبررةيعري  تتتور   ر  العيركا االتك تسيم فك بظك  اتجكهكت سوا  سروبية ذو ايجكبيرة ظحرو يوضرو  
ييرعر ب ظره لرم يروفى حقره يرك  ااسرتكذذ   ويك زادت التبرة و دم تحقيق هذا االتير يجعا   إلى ارت ك  سق  الطيوح
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التررك  33( 4007يعظررى إدرا رره لوجررود ذو  رردم وجررود  دالررة تظييييررة. وتت ررق هررذه الظتررك   يرر  دراسررة الجظررد  والبظررك )
ية فررك يتوسررطكت تقررديرات العرركيوي  بكلي سسرركت التعويييررة للحسرركس بكلعدالررة ذفرركدت بوجررود فررروق ذات داللررة اح ررك 

 .التظيييية وذبعكدهك ال ر ية تعز  ليت ير سظوات التبرة
 

 ك العدالة التنظيمية حسب متغير الرتبة العلميةدرا(: الفروق في إ17الجدول رقم )

 الظسبة ال ك ية يتوسط اليربعكت درجة الحرية يجيو  اليربعكت ي در التبكي 
F 

 يستوى الداللة

 .7..44 2 125.22 بي  اليجيو كت
1.54 0.001 

اليجيو كتاداتا   .500.27 212 62... 

( وجرررود فرررروق ذات داللرررة اح رررك ية بررري  اليتوسرررطكت الحسررركبية دسرررتجكبة 47يتضرررة يررر  ترررقا الجررردوا رةرررم )
ادجتيك يرة وهرك الجركيعك ل ويرة العوروم ادظسركظية و  ااستكذلدى تظيييية ويت ير الرتبة العويية ظحو العدالة ال االسكتذة

( لويقكرظرركت البعديررة. LSDلو يرر   رر  ي رردر ال ررروق برري  الرتبررة العوييررة  تررم اسررتتدام إتتبرركر ). و 0.02دالرة  ظررد 
 ( ظتك   هذا ادتتبكر.41ويبي  الجدوا رةم )

 
 لتحديد الفروق بين المجموعات LSD(: اختبار 11الجدول رقم )

 يستوى الداللة ال رق فك اليتوسط اليجيو ة ل اليجيو ة ذ

 ذستكذ يحكضر ذ
 اير داا 2,84 ذستكذ يحكضر ل
 اير داا 3,05 ذستكذ يسك د ذ
 اير داا 1,21- ذستكذ يسك د ل
 0,05 6,86- ذستكذ تعويم  كلك

 ذستكذ يحكضر ل
 اير داا 0,2 ذستكذ يسك د ذ
 اير داا 4,06- ذستكذ يسك د ل
 0,05 9,71- ذستكذ تعويم  كلك

 0,05 4,26- ذستكذ يسك د ل ذستكذ يسك د ذ
 0,05 9,91- ذستكذ تعويم  كلك

 اير داا 5,65- ذستكذ تعويم  كلك ذستكذ يسك د ل

العرركلك دالررة إح ررك يك ( ذ  ال ررروق برري  الرتبررة ذسررتكذ يحكضرررعذع و الرتبررة ذسررتكذ التعورريم .4يبرري  الجرردوا رةررم )
ل كلة الرتبة ذستكذ التعويم العركلك   يرك ظجرد ذ  ال رروق بري  الرتبرة ذسرتكذ يحكضررعلع و الرتبرة ذسرتكذ التعوريم العركلك 
دالة إح ك يك ل كلة الرتبة التعويم العكلك   يك بي  ذ  ال روق بي  الرتبة ذستكذ يسك دعذع و الرتبة ذستكذ يسك د علع 

لة الرتبررة ذسررتكذ يسررك د علع   يررك ذ  ال ررروق برري  الرتبررة ذسررتكذ يسررك د عذع والرتبررة ذسررتكذ الررتعوم دالررة إح ررك يك ل ررك
 العكلك دالة إح ك يك ل كلة الرتبة ذستكذ التعويم العكلك  ذيك بكةك الرتل فق توجد فروق بيظيك.

سرررت ذلرر  برر   ذ ضررك  فررك وجررود فررروق تعررزى ا رر الرتبررة وف 32(4022وات قرت هررذه الظتررك   يرر  دراسررة العقورة )
هي رررة التررردريس اا  رررر تبررررة واا ورررى رتبرررة ي ترررذو  العديرررد يررر  الحقررروق والي كفررر ت   يرررك ذ  حييرررم يررر  اليررر تيرات 
والظدوات ذ  ر ي  ايررهم وةردرتيم  ورى ظيرر البحرو  العوييرة وا  ردادهك ذ  رر ير  ذ ضرك  هي رة التردريس ااةرا تبررة 

ة التظييييرررة وذظوا يرررك ذ  رررر يررر  ايررررهم   يرررك ذ   ضرررو هي رررة التررردريس واادظرررى رتبرررة  ييرررك يجعويرررم ييرررعرو  بكلعدالررر
 كحل التبرة ااطوا والرتبة اا وى وبطريقة اير يبكيرة ظتيجة  قةكته اليت ية اليتظو ة واليتعددة ب عا  كيرا 

 ورى الحروافز  التبرة ي د  به إلرى ت روي  اتجركه ايجركبك ظحرو االييرك  بكلعدالرة التظييييرة فرك الجكيعرة لردوام ح روليم
 وه يك ةد يظطبق  وى ذسكتذة التعويم العكلك فك الجزا ر.  31والي كف ت وااليتيكزات التك ُتحقق ليم 
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 :ثانيةالفرضية الالمتعلقة ب عرض ومناقشة نتائج  -2

هظرك  فرروق ذات داللرة اح رك ية فرك ييكرسرة سروو  اليواطظرة التظييييرة  ظرد ذسركتذة  ويرة  ذ والتك تظس  ورى 
العوررروم االظسررركظية واالجتيك يرررة بجكيعرررة لوظيسرررك  ورررك تعرررزى لويت يررررات اليت رررية )الجرررظس. السررر . االةدييرررة. الرتبرررة 

 العويية(ع
 وفييك يوك  رص ل ا يت يرااحكد  ولوتحقق ي  هكته ال رضية تم حسكل اتتبكر ت وتحويا التبكي  

 متغير الجنس حسب(: تحليل التباين األحادي للفروق 12الجدول رقم )

 االتتبكر ت االظحرا  اليعيكر  اليتوسط الحسكبك اليت ير
يستوى 

 الداللة

 7.45 71.10 ذ ر
0.44 0..1 

 6.26 71.11 ذظ ى

( ب ظرررره ال توجررررد فررررروق ذات داللررررة إح ررررك ية برررري  اليتوسررررطكت الحسرررركبية 41يتضررررة يرررر  تررررقا الجرررردوا رةررررم )
الجرررركيعك فرررررك  ويرررررة العوررررروم ادظسررررركظية  ااسرررررتكذلسررررروو  اليواطظرررررة حسررررل يت يرررررر الجرررررظس لررررردى  االسررررركتذةالسررررتجكبة 

 واالجتيك ية.
الجرظس   ييير ي  تقا الجدوا ب ظه ال توجد اتتقفكت فك ييكرسركت سروو  اليواطظرة التظييييرة تعرزى ليت يرر

وهررذا ةررد يرجرر  إلررى ذ  اليبرركدرة لررم تعررد تقت ررر  وررى الرجرركا فقررط بررا تعرردتيك إلررى الظسررك   وبررذل  فييكرسررة سرروو كت 
وبكلترركلك فكلرجررا ي هررا ليررك ذ  ررر  ل رر  يبرردو ذ  اليرررذة فررك   ذ بررر كذ بررر ووةترر اوالتررك  رركدة يررك تتطوررل جيررد  اضرركفية

يكرسررة سرروو كت إضرركفية ولررو فرروق طكةتيررك يررك ةررد يرر  ر  وررى اليجتيرر  الجزا ررر  ذ رربحت تبحرر   رر  تحقيررق ذاتيررك بي
ييررو و  ORGAN and LINGL (2112)31اوراررك ليظ را و جواظرل ذترررى. وتتتور  هكترره الظترك   يرر  يرك ييررير لرره 

 31(4005فك حي  ات قت ي  دراسة اليعكيطة ) 36(2117ودراسة توي ة ) MIAO and KING (4001)31 يظغ و 
 .ALTINK and YILMAZ (4024)31 ذلتظي يكليز و و 

 (: تحليل التباين األحادي للفروق حسب متغير السن30الجدول رقم )

 الظسبة ال ك ية يتوسط اليربعكت درجة الحرية يجيو  اليربعكت ي در التبكي 
F 

 يستوى الداللة

 47.25 1 2.25. بي  اليجيو كت
0.60 0.62 

 25.26 214 5162.12 داتا اليجيو كت

(  دم وجود فرروق ذات داللرة اح رك ية بري  اليتوسرطكت الحسركبية دسرتجكبة 10الجدوا رةم )يتضة ي  تقا 
 الجكيعك فك  وية العووم االظسكظية وادجتيك ية. ااستكذلدى ظحو سوو  اليواطظة ويت ير الس  اليبحو ي  

والجرركيعك لسرروو   ااسررتكذالجرركيعك لرريس لرره  قةررة بييكرسررة  ااسررتكذيرر  تررقا اسررتقرا  الجرردوا يييررر ذ  سرر  
اليواطظة التظيييية ي   ديه. ف  كر السر  و بركر السر  ييكرسرو  سروو كت اضركفية ظتيجرة و روليم إلرى درجرة ير  

 WANGER and واظ ررر ورا  الررو ك ترردفعيم إلررى تبظررك ي ررا هكترره السرروو كت وتتتورر  هررذه الظتررك   يرر  ظتررك  
RUSH (4000)31. 

 للفروق حسب متغير األقدمية (: تحليل التباين األحادي32الجدول رقم )

 الظسبة ال ك ية يتوسط اليربعكت درجة الحرية يجيو  اليربعكت ي در التبكي 
F 

 يستوى الداللة

 47.14 1 .1.7. بي  اليجيو كت
0.62 0.60 

 25.22 214 5151.62 داتا اليجيو كت
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(  دم وجود فرروق ذات داللرة اح رك ية بري  اليتوسرطكت الحسركبية دسرتجكبة 12يتضة ي  تقا الجدوا رةم )
 الجكيعك فك  وية العووم االظسكظية وادجتيك ية. ااستكذلدى  ظحو سوو  اليواطظة ويت ير ااةدييةاليبحو ي  

بح رم ذ  ييركم الجكيعك لسوو  اليواطظة التظييييرة  ااستكذييك يعظى ذ  سظوات التبرة ليس ليك  قةة بييكرسة 
يحررددة تيرركم يرر  بدايررة ييكرسررته وبكلترركلك ف عورره لسرروو  اضرركفك ال يعظررى ذظرره لررم يحرردد ييكيرره بدةررة و ظررديك  ااسررتكذ

برا  RAYAN and ORGAN (2115)26 رايرك  واروارك  يحددهك يت ص ي  هكته السوو كت  يرك ييرير إلرى ذلر 
يرك ةبرا التقك رد. وتت رق هكتره الظترك   ير  ظترك   الزهراظرك  إ  ذفعكله ي  توقك  ظ سه سوا  فرك سرظواته ااولرى ذو سرظوات

(4006)23. 
 (: تحليل التباين االحادي حسب متغير الرتبة العلمية31الجدول رقم )

 الظسبة ال ك ية يتوسط اليربعكت درجة الحرية يجيو  اليربعكت ي در التبكي 
F 

 يستوى الداللة

 21.52 2 .2..21 بي  اليجيو كت
2.22 0.16 

 22.64 212 5.25.44 داتا اليجيو كت

(  دم وجود فرروق ذات داللرة اح رك ية بري  اليتوسرطكت الحسركبية السرتجكبة 14يتضة ي  تقا الجدوا رةم )
 الجكيعك فك  وية العووم االظسكظية واالجتيك ية. ااستكذاليبحو ي  ظحو سوو  اليواطظة ويت ير الرتبة العويية لدى 

الجرركيعك ييرركرس سرروو  اليواطظررة ب ررص الظيررر  رر  رتبترره العوييررة إييكظررك يظرره ب هييررة  ااسررتكذيررك يرردا  وررى ذ  
 الدور الذ  يوعبه فك الجكيعة وفك اليجتي   يويك.

جيكال يي   القوا ب    دم وجود  قةرة بري  اليت يررات الديي رافيرة )الجرظس. السر . ااةدييرة. الرتبرة العوييرة(  وا 
يرجرر  إلررى  قكفررة اليجتيرر  التررك تحررص  وررى يسررك دة ال يررر والعيررا  ااسررتكذتظييييررة  ظررد وييكرسررة سرروو  اليواطظررة ال

التطو ك  هكته ال قكفة التك تستيد يقويكته ذسكسرك ير  الردي  ادسرقيك  لرذا ظجرد القريم الديظيرة ت ردرت السروم القييرك 
ك بركلتوافق الييظركع اليطبقرة حوا القيم اليت ية فك يا الت يرر االجتيرك ك و قةتير 22(4024)فك دراسة بو طيط 

 وى  يظة ي  ااسكتذة ير   رق  جكيعركت جزا ريرة. وبكلتركلك ال يي ر  ت سرير سروو  ال ررد بي كظتره وسرظه وجظسره برا 
بكل قكفة التك يتيب  به والتك جك  بيك ي  تكر  ي ك  العيا   يك يي ر  ذ  ي رو  سربل ذلر  االلترزام ااتقةرك الرذ  

ةعه فك اليجتي  وفك الجكيعة ويوةعه فرك الجكيعرة وبري  الطوبرة الرذي  يظيررو  لره  قردوة  بح م يو  ااستكذييعر به 
تو وت إلى ذ  الحكفز  HUANG and LIU21 هيكظغ و ليو وبكلتكلك ي بة يح زا داتويك لويبكدرة وليذا ظجد دراسة

الررداتوك ييررم لييكرسررة سرروو  اليواطظررة التظييييررة ال  الطبيررل الترركيواظك يرردر  ذهييترره لويحكفيررة  وررى حيرركة الظرركس 
 )طبقت الدراسة  وى  يظة ي  ااطبك  فك تكيوا (.

 :الثالثةعرض ومناقشة نتائج المتعلقة بالفرضية  -3

داللررررة اح ررررك ية برررري  العدالررررة التظييييررررة وسرررروو  اليواطظررررة  والتررررك تررررظس  وررررى ذ  هظررررك   قةررررة ارتبكطيرررره ذات
 التظيييية لدى ذسكتذة  وية العووم ادجتيك ية وادظسكظية فك جكيعة لوظيسك  وكع

ولوتحقق ي   دق ال رضية تم حسكل يعكيا ارتبكط بيرسو  بي  العدالة التظيييية وسوو  اليواطظرة التظييييرة  
 :والجدوا التكلك يوضة ذل 
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 (: العالقة بين العدالة التنظيمية وسلوك المواطنة التنظيمية34الجدول رقم )

 العدالة الت ك وية العدالة االجرا ية العدالة التوزيعية العدالة التظيييية اليت يرات
 0.22 0.25 .0.0 .0.0 ادي كر
 **0.41 0.24 0.21 *0.21 ال يكسة

 0.21 0.01 0.22 0.25 الروح الريكضية
 0.44 0.21 0.26 0.21 الضييرو ك 

 **.0.4 **0.47 **0.47 *0.40 سوو  الحضكر 
 **0.44 0.25 0.21 **0.40 سوو  اليواطظة

 0.05يستوى داللة  ظد  */  0.02** يستوى داللة  ظد 
 0.21(  ذ  بعد ال يكسة له  قةة ارتبكطية ير  العدالرة التظييييرة  وةرد بو رت 12يتضة ي  تقا الجدوا رةم)

   يك ظجد ذ  ذ  بعد ال يكسة له  ذيضك  قةة ارتبكطية ي  بعد العدالة الت ك وية تقردر 0.05وهك داا اح ك يك  ظد 
   يك يبري  ذ  بعرد السروو  الحضركر  لره  قةرة ارتبكطيرة ير  العدالرة التظييييرة حير  0.02وهك دالة  ظد  0.41بر 

كطيررة يرر  بعررد العدالررة التوزيعيررة و بعررد العدالررة االجرا يررة   و لرره  ررذل   قةررة ارتب0.05وهررك دالررة  ظررد  0.40بو ررت 
وهرك  .0.4  و رذل  لره  قةرة ارتبكطيرة ير  بعرد العدالرة الت ك ويرة تقردر برر 0.02و قهيك داال   ظرد  0.47تقدر بر 

دالرة  وهرك 0.40  ذيك سوو  اليواطظة   ا له  قةة ارتبكطية ي  العدالة التظيييية    ا و تقدر بر 0.02دالة  ظد 
  ذيك بكةك االبعكد سوو  0.02وهك دالة  ظد  0.44وله  قةة ارتبكطية ي  بعد العدالة الت ك وية ةدر بر  0.02 ظد 

 الواطظة ليس ليك  قةة ارتبكطية ي  العدالة التظيييية  و ذبعكدهك.
التظييييرة وسروو   يتضة ي  الجدوا السكبق ذ  هظرك   قةرة ارتبكطيره طرديرة ذات داللرة اح رك ية بري  العدالرة

اليواطظة التظيييية  وتتي ا هذه العقةة فك ذ  العدالة التظيييية ت  ر إيجكبيك فك ي وظركت سروو  اليواطظرة التظييييرة 
بكليسرركواة وادظ ررك  سرروا  فييررك يتعوررق بعدالررة ادجرررا ات ذو التوزيرر  ذو التعكيررا تولررد لديرره  ااسررتكذذلرر  ذ  احسرركس 

يررة العيررا وبكلترركلك االظتررراط فررك ال  يررر يرر  الييكرسرركت التطو يررة ايررر الرسرريية ذو يررك يررعور بكليسرر ولية تجرركه يظي
فرررك وجرررود  قةرررة بررري  العدالرررة  21(4024وهك بيرررذا تت رررق يررر  دراسرررة ذبرررو تكيررره )يسررريى سررروو  اليواطظرررة التظييييرررة.

 التظيييية وسوو  اليواطظة التظيييية.
بري  العدالرة الت ك ويرة وسروو  اليواطظرة التظييييرة وتت رق  وبظيرة فكح رة ذ  رر يتضرة ذ  العقةرة الوحيردة ت رو  

بقولرره ذ   دالررة التعرركيقت هررك ذفضررا يجرركا لوتظبرر  بييكرسررة سرروو   21(4025هكترره الظتررك   يرر  دراسررة رابررة ا  )
وهرو  اليوطظة التظيييية  فك حي  ذظه ال توجرد  قةرة بري  العدالرة التوزيعيرة وادجرا يرة ير  سروو  اليواطظرة التظييييرة

 WILLIAMS and PITRE and ZAINUBA (4004)26ويوييرز و بيرترك و زايظرول يرك يت رق تيكيرك ير  دراسرة 
  حير  21التك  ي ت ظتك جيك ذ  العدالة االجرا ية والتوزيعية لم تير إلى ظوايك إلى ييكرسة سوو  اليواطظة التظييييرة

ال تررررتبط بررركددارة فييرررك يتعورررق بكلعوا رررد واالجررررا ات اظيرررك يحرررددة سرررو ك بيظيرررك تررررتبط فييرررك يترررس  ااسرررتكذذ  توةعررركت 
ويرة توعرل  ك الترك ذ ردت  ورى ذ  العدالرة الت 21(4002العدالة الت ك وية.  يرك ات قرت ير  دراسرة ال يرداو  والقطكوظرة )

 يررك ات قررت يرر   دالررة التوزيعيررة وادجرا يررة.الرردور اا بررر فررك تيرر يا سرروو  واتجكهرركت اليرروي ي  يقكرظررة يرر  دور الع
فررك ذ  العقةررة اليبكيرررة ت ررو  فقررط لبعررد العدالررة  FARAHBOD and al (4024)21 وآترررو دراسررة فرهبررود 

 الت ك وية ي  سوو  اليواطظة التظيييية.
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ي  جية اترى ظجد ذ  العقةة بي  العدالة التظييييرة وسروو  اليواطظرة التظييييرة  قةرة ارتبكطيره دالرة اح رك يك 
ل ظيك ضعي ة  ييك يعظى ب ظه ال يي   ارجك  ييكرسة سوو  اليواطظة التظيييية إلى وجود العدالة التظيييية فقط  با 

  ال  يرر ير  الدراسركت السركبقة الترك تررى بر   العقةرة بيظييرك الظترك   تت رق ير وجرود يت يررات وسريطة ذتررى  هرذهإلى 
 قةررة ال رررد بر يسرره  16(4021ليسررت يبكيرررة بررا تحتررك  إلررى وسرريط ي عررا ليكترره العقةررة  هررذا الوسرريط حسررل ظرروح )

درا ه لود م التظيييك  بيظيك ترى حواس )  ب ظيك ال قة فك االدارة وااللتزام التظيييك. 13(4001وا 
ب   الرداف  إلرى ييكرسرة سروو  اليواطظرة التظييييرة ظركب  ذسكسرك ير  القريم  االسرقيية  يي   القوا ي  جية ذترى

بح ررم تيرربعه برركلقيم الديظيررة  يررك دلررت دراسررة بررو طيط  كاسررتكذوبكلترركلك ف  ويعورروم ذ  القرريم يرر  اهررم يحررددات السرروو 
فيو ال يظتير ذ  تقوم يعره االدارة بيتطوبكتره  رك يبكدلره هرو  رذل  بييكرسرة ذ  رر ير  اليطورول يظره برا  12(4024)

يقوم بذل  ي  توقك  ظ سره ا تقركدا بر   يييتره يييرة سركيية وهرك ظيرر العورم  وظيرر العورم  قييرة فرك الردي  االسرقيك 
يرر  ذتررقق اليسرروم التيوررق إال فررك طوررل  يييررة جرردا   قولرره  ررا ا   يرره وسرروم فررك حيرره  وررى طوررل العوررم علرريس 

بجررد فررك ال ويررة ويسررك دته لزيق رره يحر رره االسكسررك الرابررة فررك الح رروا  ااسررتكذالعوررمع. بظررك ا  وررى يررك سرربق فعيررا 
 ررذل  توجررد    وررى رضررك ا   ررز وجررا و وابرره  ف يررك توجررد فررك العبرركدات عالظوافرراع التررك ي رركل فك ورره وال يعكةررل تكر رره

 يكا تيد  إلى تير ال ير وهك تحقق اايك  الظ سك للظسرك  ير  حير  هرو  رك   اجتيرك ك  سوو كت  ظد ال رد وذ
و ذل  يسك دة ال ير تعد ذحد ذ يرم اابروال الترك يتقررل بره العبرد لربره ليرذا ظجرد ابر   بركس رضرك ا   ظره  ظرديك 

رجرك فقركا لره ذحردهم إلرى  ك  يعت   فك يسجد الرسوا  را ا   ويره وسروم فجرك ه ذحردهم وهيرس فرك ذذظره فقركم تك
ذي  يك اب   م رسوا ا  ذلست يعت  ك  فقكا له ظعرم ول ظرك سريعت رسروا ا   را ا   ويره وسروم ةركا ي ا  تييرك 

 ويه يي   القروا بر   القريم الترك ير ي  بيرك ال ررد  ي  ذتي  فك حكجته تير ل  ي  ا ت ك  ييرا فك يسجد  هذاع.
   اليواطظة التظيييية.و سوهك التك تي ا العقةة ي  ييكرسة 

 اإلسـتنتاج العام:

 ييك تم  رضه فك هذا ال  ا يي   القوا ب  :
العدالرة التظييييرة  إدرا التك ترظس  ورى ع لريس هظرك  فرروق ذات داللرة اح رك ية فرك  ااولىتحقق ال رضية  -

)الجررظس. السرر .  الديي رافيررة ظررد ذسرركتذة  ويررة العورروم االظسرركظية واالجتيك يررة بجكيعررة لوظيسررك  وررك تعررزى لويت يرررات 
ااةدييررة. الرتبررة العوييررة(. وهررذا اظرره تررم الت  يررد  وررى ذ  اليت يرررات الديي رافيررة )الجررظس والسرر ( ال تسرريم فررك ت ييررر 

دى ذسكتذة  وية العوروم ادجتيك يرة وادظسركظية بجكيعرة لوظيسرك  ورك  بيظيرك ظجرد ذ  ااةدييرة إدرا  العدالة التظيييية ل
 والرتبة العويية ت عا ذل .

التك تظس  وى ذ  عهظك  فروق ذات داللة اح ك ية فك ييكرسة سوو  اليواطظة   كظية دم تحقق ال رضية ال -
كظية بجكيعرررة لوظيسرررك  وررك تعرررزى لو رررروق الديي رافيرررة )الجرررظس  التظيييررة  ظرررد ذسررركتذة  ويرررة العورروم االجتيك يرررة واالظسررر

السر   االةدييررة  الرتبررة العوييررة(ع بح ررم ذظظررك تو رروظك إلررى ذ  هكترره اليت يرررات ال تسرريم فررك احرردا  فررروق فررك ييكرسررة 
 سوو  اليواطظة التظيييية.

ك ية برري  العدالررة التظييييررة التررك تررظس  وررى ع توجررد  قةررة ارتبكطيرره ذات داللررة اح رر   كل ررةالتحقررق ال رضررية  -
وسوو  اليواطظة التظيييية لردى ذسركتذة  ويرة العوروم ادجتيك يرة وادظسركظية فرك جكيعرة لوظيسرك  وركع بح رم ذظره توجرد 

  قةة بي  العدالة التظيييية وسوو  اليواطظة التظيييية ي  ذظيك ضعي ة.
 ذظيك تتتو  ي  بعضريك  ير  هظرك يي ر  القروا بر   رام ذ  هذه الظتك   تت ق ي  ال  ير ي  الدراسكت السكبقة إال

يجل ذ  ي و  وفق القيم التك يتبظكهك اليجتي  اظه ال يي   الحدي     ت سير سوو  يتس ذو يجيو ة ذيتكس 
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ع تجز رررة ادظسرررك ع بحيرررر  يي ررر  فقررررط ت سرررير سرررروو ه فقرررط فررررك إطررركر التظيرررريم برررا هررررو يررردتا يحيررررا ب بعررركد  قكفيررررة 
ادجتيك ية اليتتو ة ذو بكحت ك ه ي  اليحيط الذ  يعي  فيه فيي ا لديه ةيم تحر  سروو ه  ي سسكت التظي ةا تسبيك

 فك اتجكه يعي  ا  ال قكفة تسك د  وى فيم سوو كت ال رد.
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(  درجرررة ييكرسرررة يررردير  اليررردارس ال كظويرررة العكيرررة فرررك االرد  لوعدالرررة 4005اليعكيطرررة حيرررد  ورررى جبرا يرررا ) -27
 ة و قةتيك بسوو  اليواطظة التظيييية ليعويييم  ذطروحة ذ توراه  جكيعة  يك  لودراسكت العويك  اارد .التظيييي

2.- ALTINKURT Y, YILMAZ K .)يرج  سكبق( 

21- Karfestani Z J, Shomami M A, Hasanvand M M,(2013), citizenship behavior as 
an unavoidable necessity for increasing the effectiveness of organization, inter 

disciplinary journal of contemporary research in business, vol 4, no 9. 

40- CROPANZANO R, MITCHELL M .)يرج  سكبق( 

 (  سروو  اليواطظرة التظييييرة لردى يعويرك التعوريم العركم الج رويك4006الزهراظك يحيد ب   بد ا  ب  سعيد ) -42
لوبظي  بيديظة جدة ي  وجية ظير يدير  ويعويك تور  اليردارس  رسركلة يكجسرتير  جكيعرة ذم القررى  الييو رة العربيرة 

 السعودية.

(  القررريم اليت رررية فرررك يرررا الت يرررر االجتيرررك ك و قةتررره بررركلتوافق الييظرررك  ذطروحرررة 4024برررو طيط سررر يك  ) -44
 د توراه  ذطروحة د توراه  جكيعة يظتور   ةسظطيظة.

41- LEE U H, KIM H K, KIM y h, (2013), determinants of Organizatinol citizenship 
behavior and its outeccomes, global buseness and management research an 

international journal, 5(1). 

 ذبو تكيه )يرج  سكبق(. -42

  4  ذطروحة د توراه جكيعرة الجزا ررالتنظيمية باألداء السياقيعالقة العدالة (  4025رابة ا   بد القكدر  ) -45
 الجزا ر.

46- SANGYA D, RABINDRA K P,(2014), determinants and consequences of 
Organizatinol citizenship behavior, international journal of business and 

management invention, vol 3, issue 1. 

 اليعكيطة )يرج  سكبق(. -47

(   قةررة اليوايظررة التظييييررة برركلت ير التحررولك دراسررة ييداظيررة لت ررورات 4005ال يررداو  فييررك توي ررة  رركلة ) -.4
 يوي ك الدوا ر الج ويية فك يديظة ال ر   يجوة دراسكت العووم االدارية.



 عـثـمـــــــــــــــــــــــــــان/  دغمان بوبكر الصديقعـيـشــــــــوش        عند األستاذ الجامعي مواطنة التنظيميةعالقة العدالة التنظيمية بسلوك ال
 

 (271-261) ص ص4027ديسمبر، 42 الوادي العدد-رجامعة الشهيد حمة لخض- مجلة الدراسات والبحوث االجتماعية 
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41-FARAHBOD F, AZADEHDEL M, rezari-dizgih M nezhadi-jirdehi M, (2012), 
Organizatinol citizenship behavior thr role Organizatinol justice and leadez-

member exchange, interdisciplinary journal of contemporary research in business, vol 
3, no 9. 

أثر الدعم التنظيمي ني أداء الشركاا وسلوك المواطنة التنظيمية (  4021ظوح  ويك  حس   ق  الدي   ) -10
   رسكلة يكجستر  جكيعة اليرق ااوسط.دراسة تطبيقية ني الشركاا الصناعية ني مدينة سحاب

بي  العدالة التظيييية  (  ا ر االلتزام التظيييك وال قة فك اددارة  وى العكلقة4001حواس ذييرة رفعت ) -12
 وسوو  اليواطظة التظيييية بكلتطبيق  وى البظو  التجكرية  رسكلة يكجستير  جكيعة القكهرة  ي ر.

 بو طيط )يرج   سكبق(. -14

 


